Como escolher o parceiro
de aplicações ideal
Seu primeiro passo para a transformação

A jornada de transformação para tornar suas aplicações
modernas e nativas da nuvem é complexa.
Mas, com alguém ao seu lado — alguém que já
passou por isso antes — ela não precisa ser impossível.
O parceiro ideal pode reduzir os riscos, transformando
incertezas em oportunidades, para você e para sua
organização.
Na hora de avaliar um parceiro, estes são alguns fatores
a considerar:

É imprescindível que ele tenha experiência
Você quer um parceiro que já passou por todo o ciclo — alguém
que sabe o que funciona e o que não funciona — e é capaz de
implementar as melhores práticas com base em sua experiência.

Estratégia e roteiro

Para começar, você precisa de um parceiro com quem possa contar
para avaliar o estado atual das suas aplicações e, com base em
suas metas, recomendar a abordagem certa para cada uma delas.

Compatibilidade com suas plataformas preferenciais
A abordagem recomendada deve ser flexível para acomodar
um ambiente multinuvem híbrido e não exigir dependência
de um único fornecedor.

Desenvolvimento de habilidades

Além de uma estratégia, seu parceiro deve ajudar você a preencher
suas lacunas de habilidades, seja assumindo algumas de suas tarefas
ou ensinando à sua equipe os métodos necessários para o sucesso.

As ferramentas certas para o trabalho

Seu parceiro deve fornecer uma plataforma de aplicações e
integração que se beneficie dos investimentos que você já fez e,
ao mesmo tempo, seja compatível com uma abordagem nativa
da nuvem — uma única plataforma aberta para todas as suas
necessidades de aplicações.

O valor de um ganho rápido

Seu parceiro deve identificar um projeto pequeno inicial que
mostre um ganho rápido, permitindo que você conquiste
patrocinadores e possa expandir o escopo por toda a sua empresa.
Com uma vasta experiência, a IBM pode tornar-se seu
parceiro de confiança e fornecer a você a estratégia,
o roteiro e os métodos para ajudar a tornar real a sua
visão da transformação de aplicações.
Veja como a IBM ajudou a Primerica a modernizar suas
aplicações herdadas.
Leia o estudo de caso

